MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia Generală Pescuit
Autoritate de Management pentru POP

2010/CM 04/02
CRITERII DE EVALUARE PENTRU OPERAŢIUNILE FINANŢATE PRIN
PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT PENTRU PERIOADA
2007-2013

AXA PRIORITARĂ 1
MĂSURI DE ADAPTARE A FLOTEI DE PESCUIT COMUNITARE
Măsura 1.1.
de pescuit

Ajutor public pentru încetarea permanentă a activităţilor

Criterii specifice de eligibilitate
• Nava face parte dintr-un Plan de ajustare
• Nava face parte dintr-un plan naţional de dezafectare
• Nava trebuie sa aibă mai mult de 10 ani
• Sa fi fost operaţională în ultimele 24 de luni
• Sa nu fi beneficiat de sprijin financiar pentru modernizare în ultimii 5 ani
Criterii de evaluare tehnică şi financiară
Pentru această măsură nu se aplică evaluarea tehnică şi financiară, fiind stabilit
modul de calcul al primelor şi cuantumul acestora, aprobate în CM 02 din 2008.
Calculul primei se va efectua conform următoarei proceduri:
Valoarea ajutorului public, se calculează ţinând cont de vârsta navei de pescuit
şi tonajul total brut, conform Tabelului 1.
Vârsta unei nave este un număr întreg, definit de diferenţa dintre anul în care
Autoritatea de management a luat decizia de a acorda o primă şi anul de
construcţie al navei sau, în lipsa acestuia, anul de intrare în exploatare.
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Tabel 1: Calculul primelor acordate proprietarilor de nave1
Categoria navei pe clase de tonaj
înscris în fişierul navelor (GT)
GT ≤10
10 <GT ≤25
25 <GT ≤ 100
100 <GT ≤ 300

EURO
11000/GT + 2000
5 000/GT + 62000
4200/GT + 82000
2700/GT + 232000

Sprijinul financiar acordat pentru încetarea definitivă a activităţii de pescuit, nu
poate depăşii următoarele sume :
- nave cu vârsta cuprinsă între 10 – 15 ani: baremele prevăzute în tabelul 1;
- nave cu vârsta cuprinsă între 16 – 29 ani: baremele prevăzute în tabelul 1,
micşorate cu 1,5% pe fiecare an peste 15 ani;
- nave cu vârsta de cel puţin 30 ani: baremele prevăzute în tabelul 1,
micşorate cu 22, 5%.
1

Calculul acestor prime a fost aprobat în CM 03/2009

Măsura 1.2
pescuit

Ajutor public pentru încetarea temporară a activităţilor de

Criterii specifice de eligibilitate
• Nava face parte din planurile sau măsurile de urgenţă prevăzute la pct. (1)
lit. (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), art. 24 din Regulamentul (CE) nr.
1198/2006.
• Nava trebuie să fi fost operaţională în ultimele 24 de luni
• Autorizaţia de pescuit este valabilă în perioada de aplicare a planurilor sau
măsurilor de urgenţă
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Criterii de evaluare tehnică şi financiară
Pentru această măsură nu se aplică evaluarea tehnică şi financiară, fiind stabilit
modul de calcul al primelor şi cuantumul acestora, aprobate în CM 02 din 2008.
Calculul primei acordată proprietarului de navă va fi efectuat în doi paşi conform
următoarei proceduri:
Primul pas:
Suma primei individuale pentru un vas, acordată proprietarului vasului, este
calculată în conformitate cu lungimea vasului şi tipul peştelui care face subiectul
protejării sau restricţiei de pescuit, conform Tabelului nr. 2
Tabelul 2-calculul venitului net zilnic al unui proprietar de vas pentru
pescuit în Marea Neagra pentru principalele sperii capturate
Tipul navei
Nave mai mici 12 m
12m> Nave>15m
Nave mai mari 15 m

calcan
Lei/zi
200
300
400

şprot
Lei/zi
50
100
150

hamsie
Lei/zi
60
90
120

Pasul doi:
Calculul nivelului final al primei este efectuat conform formulei (1)
(1)

P=VxZ

unde:
P - nivelul primei pentru un proprietar de vas, care pescuieşte în Marea Neagră
în LEI;
V - venitul net mediu zilnic al unui proprietar de vas, prezentat în tabelul 2
Z - numărul zilelor de protejare sau restricţie de pescuit în Marea Neagră (zile)
Pentru calculul valorilor V, din tabelul 2, au fost folosite date din Registrul
documentelor de primă vânzare elaborat de ANPA, iar calculul s-a bazat pe
cantităţile şi preţurile declarate oficial pentru Marea Neagră în 2007.
Registrul documentelor de primă vânzare este completat şi actualizat de
autoritatea competentă a Statului Membru.
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Valorile calculate sunt luate ca baza şi vor fi actualizate la începutul fiecărui an
calendaristic, cu indicele de inflatie comunicat de INS.
Calculul primelor pentru pescari :
Prima acordată pescarilor reprezintă 90% din salariul de bază de încadrare.
Daca proprietarul vasului este si pescar, acesta va avea dreptul la o singura
prima, respectiv cea mai mare dintre cele doua.
Măsura 1.3

Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitatea

Criterii specifice de eligibilitate
• Nava de pescuit trebuie să aibă minim 5 (cinci) ani vechime;
• Nava trebuie să fi fost operaţională în ultimele 24 luni;
• Solicitantul deţine licenţă şi autorizaţie de pescuit.
Criterii de evaluare tehnică şi financiară
Nr. Criterii de evaluare tehnică şi financiară
crt.
1.
Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi
ale măsurii
În ce măsură contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale
măsurii
În ce măsură propune Selectivitatea uneltei
activităţi prioritare:
Îmbunătăţirea calităţii produsului
Reducerea puterii motorului
Vârsta navei
Mai mică de 10 ani sau
Între 10 şi 20 de ani sau
Mai mare de 20 de ani
În ce măsură contribuie la îmbunătăţirea siguranţei şi a
condiţiilor de mediu
în ce măsură promovează egalitatea de şanse
2
Calitatea şi maturitatea proiectului
Coerenţa documentaţiei tehnico economice

Punctaj
Maxim 30
Minim 15
10
3
2
1
4
3
2
5
5
40
10
4
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3

4

5

Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,
Fezabilitatea soluţiei tehnice
Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului
Buget

10
10
10
5

Corelat cu activitatile propuse pentru obtinerea rezultatelor
scontate ( toate costurile au fost incluse şi corect împărţite pe
tipuri de cheltuieli şi în concordanţă cu criteriile de eligibilitate)
raport cost / beneficiu (costurile sunt realiste şi justificate de
rezultatele dorite)
Sustenabilitatea tehnica şi financiara a proiectului după
încetarea finanţării nerambursabile

2.5

operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere tehnic
(durabilitatea investiţiei şi perspective comerciale bune )
operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere financiar
(profitabilitate şi perioada de recuperare a investiţiei)
Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului
capacitatea financiară
experienţa anterioară de management de proiect
calificarea personalului propus pentru implementarea
proiectului (studii şi experienţă)

2.5
10
5
5
15
5
5
5

Punctajul minim pentru a fi contractat un proiect este de 65 de puncte.
Măsura 1.4 Pescuitul de coastă la scară redusă
Acţiunea 1 - proiecte colective
Criterii specifice de eligibilitate
• organizaţii de producători recunoscute de autoritatea competentă a
statului membru.
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Criterii de prioritizare
1.Stimularea organizării lanţului de procesare şi comercializarea produselor
pescăreşti.
2. Îmbunătăţirea gestiunii şi controlului căilor de acces la zonele de pescuit
folosind ambarcaţiuni, vehicule, echipamente.
Au prioritate:
• proiectele care implică un număr mai mare de participanţi
• proiectele destinate pescarilor tineri
• proiectele promovate de femei
Criterii de evaluare tehnică şi financiară
Pentru această măsură nu se aplică evaluarea tehnică şi financiară.
Modul de calcul al primelor şi cuantumul acestora a fost aprobat în CM 02 din
2008, astfel:
Calculul primelor pentru : „ Proiecte colective” :
Prima pentru o organizaţie recunoscută va fi acordată ca o singură compensaţie
pe an, în conformitate cu art.26(4) al Regulamentului nr. 1198/2006.
Pentru aceste acţiuni se alocă o sumă forfetară care nu va depăşi 5.000
Euro/pescar pe întreaga perioadă de programare.
Acţiunea 2 - sprijin pentru pensionare anticipată :
Criterii specifice de eligibilitate
• Pescarul are 10 ani sau mai puţin de 10 ani până la ieşirea definitivă la
pensie
• Pescarul a lucrat cel puţin 12 luni ca pescar pe o navă de pescuit în
perioada 1 ian. 2007 şi momentul depunerii aplicaţiei
• Beneficiarul trebuie să fi lucrat cel puţin 10 ani ca pescar pe o navă de
pescuit de coastă la scară redusă
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Criterii de prioritizare
1) vârsta solicitantului;
2) numărul de zile de cotizare la asigurările sociale;
3) data prezentării solicitării.
Criterii de evaluare tehnică şi financiară
Pentru această măsură nu se aplică evaluarea tehnică şi financiară.
Modul de calcul al primelor şi cuantumul acestora a fost aprobat în CM 02 din
2008, astfel:
Calculul primelor pentru pensionare anticipată :
Pentru pescarii care lucrează pe o navă cu lungime mai mică de 12 m, care se
pensionează anticipat, compensaţia acordată până la vârsta de pensionare
reprezintă 85% din salariul mediu brut pe economie.
Acţiunea 3 – Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate
Criterii specifice de eligibilitate
• navele de pescuit au o lungime totală mai mică de 12 m şi nu folosesc
unelte de pescuit tractate
• Navele de pescuit trebuie să aibă o vechime de minim 5 ani.
• Nava a desfăşurat activitate de pescuit în ultimele 24 luni
• Solicitantul deţine licenţă şi autorizaţie de pescuit
Criterii de evaluare tehnică şi financiară
Nr. Criterii de evaluare tehnică şi financiară
crt.
1.
Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare
şi ale măsurii
În ce măsură contribuie la realizarea obiectivelor specifice
ale măsurii

Punctaj
Maxim 30
Minim 15
10
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în ce măsură
propune activităţi
prioritare:
Vârsta navei

2

3

4

5

Selectivitatea uneltei
Îmbunătăţirea calităţii produsului
Reducerea puterii motorului
Mai mică de 10 ani sau
Între 10 şi 20 de ani sau
Mai mare de 20 de ani
În ce măsură contribuie la îmbunătăţirea siguranţei şi a
condiţiilor de mediu
în ce măsură promovează egalitatea de şanse,
Calitatea şi maturitatea proiectului
Coerenţa documentaţiei tehnico economice
Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,
Fezabilitatea soluţiei tehnice
Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului
Buget
Corelat cu activitatile propuse pentru obtinerea rezultatelor
scontate (toate costurile au fost incluse si corect împărţite
pe tipuri de cheltuieli şi în concordanţă cu criteriile de
eligibilitate)
raport cost / beneficiu (costurile sunt realiste şi justificate
de rezultatele dorite
Sustenabilitatea tehnica şi financiara a proiectului
după încetarea finanţării nerambursabile
operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere tehnic
(durabilitatea investiţiei şi perspective comerciale)
operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere financiar
(profitabilitate şi perioada de recuperare a investiţiei)
Capacitatea beneficiarului pentru implementarea
proiectului
capacitatea financiară
experienţa anterioară de management de proiect
calificarea personalului propus pentru implementarea
proiectului (studii şi experienţă)

3
2
1
4
3
2
5
5
40
10
10
10
10
5
2.5

2.5
10
5
5
15
5
5
5

Punctajul minim pentru a fi contractat un proiect este de 65 de puncte.
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Măsura 1.5 Compensaţii socio-economice pentru gestionarea flotei de
pescuit
Criterii specifice de eligibilitate
• Pescarul a pierdut angajarea ca urmare a opririi definitive a navei din
activitatea de pescuit
• Pescarul a lucrat cel puţin ultimele 12 luni în calitate de pescar pe nava
respectivă
Criterii de evaluare tehnică şi financiară
Pentru această măsură nu se aplică evaluarea tehnică şi financiară.
Modul de calcul al primelor şi cuantumul acestora a fost aprobat în CM 02 din
2008.
Calculul primelor pentru pensionare anticipată :
Pentru pescarii care au lucrat pe o navă cu lungime mai mare de 12 m, care
se pensionează anticipat, compensaţia acordată până la vârsta de pensionare
reprezintă 85% din salariul mediu brut pe economie.
Calculul primelor pentru pescarii afectaţi de oprirea definitivă a unei nave din
activitate :
Pentru pescarii care au fost afectaţi de oprirea definitivă din activitatea de
pescuit a unei nave, cu lungime mai mare de 12 m, compensaţia acordată pe
o perioadă de 12 luni, reprezintă 85% din salariul mediu brut pe economie.
Calculul primelor pentru achiziţionare pentru prima data a dreptului de
proprietate sau a unei părţi din dreptul de proprietate al unei nave
Prima nu va depăşi 15 % din costul de achiziţie al proprietăţii şi nici valoarea de
50 000 EUR.
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AXA PRIORITARĂ 2:
ACVACULTURA, PESCUITUL ÎN APELE INTERIOARE, PROCESAREA ŞI
MARKETINGUL PRODUSELOR OBŢINUTE DIN PESCUIT ŞI
ACVACULTURĂ
Măsura 2.1 – Investiţii productive în acvacultură
Criterii specifice de eligibilitate
• Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili
Mărimea întreprinderii

Micro

Mici

Mijlocii

Număr de angajaţi şi

≤9 Persoane

10 - 49 Persoane

50 - 249 Persoane

Cifră de afaceri anuală netă

< 2 Mil.€

< 10 Mil.€

< 50 Mil.€

şi întreprinderi cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri mai
mică de 200 milioane EURO);
• Solicitantul are în obiectul de activitate acvacultura;
• Solicitantul are cel puţin un specialist în acvacultură sau are o persoană
cu experienţă în domeniul acvaculturii de cel puţin 5 ani (angajat sau cu
contract de colaborare).
Criterii de prioritizare
1) îmbunătăţirea pieţei locurilor de muncă (crearea de noi locuri de muncă,
crearea şi/sau menţinerea locurilor de muncă pentru femei şi tineri,
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi siguranţa muncitorilor, menţinerea locurilor
de muncă existente);
2) promovarea tehnologiilor noi;
3) diversificarea către specii noi şi producţia de specii cu perspective comerciale
bune
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Criterii de evaluare tehnică şi financiară a proiectului
Nr.
crt.
1.

2

3

4

Criterii de evaluare tehnică şi financiară

Punctaj

Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare
şi ale măsurii
În ce măsură contribuie la realizarea obiectivelor specifice
ale măsurii
în ce măsură contribuie la crearea/ menţinerea de noi
locuri de munca
în ce măsură promovează noi tehnologii
în ce măsură contribuie la diversificarea către noi specii cu
perspective comerciale bune
în ce măsură contribuie la respectarea sau îmbunătăţirea
condiţiilor de mediu,
în ce măsură promovează egalitatea de şanse,
Calitatea şi maturitatea proiectului
Coerenţa documentaţiei tehnico economice,
Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,
Fezabilitatea soluţiei tehnice,
Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului
Calitatea analizei de piaţă (existenţa şi calitatea datelor şi
coerenţa analizei)
Buget

Maxim 30
Minim 15
10

Corelat cu activitatile propuse pentru obtinerea rezultatelor
scontate ( toate costurile au fost incluse si corect împărţite
pe tipuri de cheltuieli şi în concordanţă cu criteriile de
eligibilitate)
raport cost / beneficiu (costurile sunt realiste şi justificate
de rezultatele dorite
Sustenabilitatea tehnica şi financiara a proiectului
după încetarea finanţării nerambursabile

2.5

operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere tehnic
(durabilitatea investiţiei şi perspective comerciale bune
pentru specia de cultură)
operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere financiar

5
5
2
3
5
40
5
10
10
5
10
5

2.5
10
5
5
11
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5

(profitabilitate şi perioada de recuperare a investiţiei)
Capacitatea beneficiarului pentru implementarea
proiectului
capacitatea financiară
experienţa anterioară de management de proiect
calificarea personalului propus pentru implementarea
proiectului (studii şi experienţă)

15
5
5
5

Punctajul minim pentru a fi contractat un proiect este de 65 de puncte.
Măsura 2.2. Măsuri pentru mediul acvatic
Criterii specifice de eligibilitate
• Solicitantul desfăşoară activitate în sectorul de acvacultură;
• Solicitantul se angajează să respecte cel puţin 5 (cinci) ani cerinţele
referitoare la mediul acvatic, cerinţe ce depăşesc simpla aplicare a
bunelor practici de acvacultură obişnuite;
• Solicitantul are cel puţin un specialist în acvacultură sau are o persoană
cu experienţă în domeniul acvaculturii de cel puţin 5 ani (angajat sau cu
contract de colaborare).
Criterii de prioritizare
Nu este cazul să se stabilească criterii de prioritizare.
Criterii de evaluare tehnică şi financiară
Pentru această măsură nu se aplică evaluarea tehnică şi financiară.
Modul de calcul al primelor şi cuantumul acestora a fost aprobat în CM 02 din
2008.
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Primele pentru compensarea pierderii de venituri în cadrul acestei măsuri vor fi:
1.1 Compensaţii reprezentând o valoare maximă la hectar în fermele de
acvacultură unde sunt aplicate obligaţiile de aqua-mediu în plus faţă de cadrul
legal.
1.2. Compensaţii pentru maximum 2 ani ulterior datei deciziei privind zonele
protejate în concordanţă cu NATURA 2000, numai pentru unităţile de
acvacultură care desfăşurau activităţi de acvacultură anterior deciziei.
Calculul primelor va fi realizat în doi paşi conform următoarei metodologii:
Primul pas:
Suma primei pe ha va fi calculată în funcţie de valoarea producţiei pierdute şi a
speciilor de peşti conform tabelului:
Pierdere medie de producţie
%

Prime pentru specii de ciprinide
(lei/ha)

1

2

până la 35%
până la 50%

800.00
1000,00

Pasul doi:
Pe baza suprafeţei declarate va fi calculată suma finală a primei conform
formulei (7)
(7)

Рeco = Weco * S

Unde:
Рeco - valoarea primei, lei;
Weco - valoarea stabilita conform tabelului 4 în funcţie de pierderea medie de
producţie prin metode de producţie extensive sau semi intensive şi a speciilor
de peşte sau organismelor acvatice, lei/ha;
S - suprafaţa luciului de apă pentru care s-a făcut cererea, ha;
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Pierderea medie de producţie va fi stabilită în timpul elaborării planului pentru
mediul acvatic pe baza eforturilor angajate pentru protejarea mediului, ca de
exemplu menţinerea habitatelor naturale şi a habitatelor de specii, măsuri
împotriva poluării şi metode inofensive pentru protecţia împotriva speciilor
consumatoare de peste.
Pentru stabilirea valorilor din tabel au fost folosite date din registrul ANPA pentru
note de prima vânzare şi date de la organizaţiile de mediu nonguvernamentale,
calculul făcându-se pe baza cantităţilor şi preţurilor declarate oficial pentru
produsele de acvacultura produse în 2007.
Valorile calculate conform tabelului vor fi luate ca baza şi vor fi actualizate la
începutul fiecărui an calendaristic, cu indicele de inflaţie comunicat de INS.
1.3 Compensaţii pentru maximum 2 ani pentru fermele care s-au transformat în
ferme ecologice (producţii organice)
Prima va fi de 1500 lei/ha
Măsura 2.3 Măsuri de sănătate publică
Criterii specifice de eligibilitate:
• Solicitantul desfăşoară activitate în sectorul de acvacultură;
• Solicitantul are cel puţin un specialist în acvacultură sau are o persoană
cu experienţă în domeniul acvaculturii de cel puţin 5 ani (angajat sau cu
contract de colaborare);
• Planctonul producător de toxine sau planctonul conţinând biotoxine există
pe o perioadă mai mare de 4 luni;
Sau
• Pierderile din cifra anuală de afaceri sunt mai mari de 35%, calculate în
baza cifrei medii de afaceri în ultimii trei ani.
Evaluarea tehnică şi financiară
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Pentru această măsură nu se aplică evaluarea tehnică şi financiară fiind vorba
de indemnizaţii care compensează lipsa de venituri într-o situaţie specială
creată prin suspendarea pe o perioadă determinată a recoltării cu o durată
maximă stabilită, neexistând competiţie în acordarea acestor ajutoare.
Calcularea indemnizaţiei se face pe baza:
- Durata suspendării recoltării;
- Pierderile suportate ca urmare a suspendării recoltării în baza cifrei de
afaceri.
Măsura 2.4- Măsuri de sănătate animală
Criterii specifice de eligibilitate:
• Solicitantul desfăşoară activitate în sectorul de acvacultură
• Solicitantul are cel puţin un specialist în acvacultură sau are o persoană
cu experienţă în domeniu de cel puţin 5 ani (angajat sau cu contract de
colaborare).
Evaluarea tehnică şi financiară
Pentru această măsură nu se aplică evaluarea tehnică şi financiară fiind
vorba de indemnizaţii care compensează lipsa de venituri într-o situaţie specială
creată de îmbolnăviri, neexistând competiţie în acordarea acestor ajutoare.
Măsura 2.5. Pescuit în ape interioare
Criterii specifice de eligibilitate
2.5.1. Acţiunea investiţii privind facilităţile de pescuit în apele interioare
• Solicitantul desfăşoară activitate în domeniul pescuitului comercial în
apele interioare.
2.5.2 Acţiunea investiţii la bordul ambarcaţiunilor şi selectivitate
• Nava de pescuit trebuie să aibă minim 5 (cinci) ani vechime;
15
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• Solicitantul desfăşoară activitate în domeniul pescuitului comercial în
apele interioare;
• Nava a desfăşurat activitate de pescuit în ultimii 2 ani în apele interioare.
2.5.3 Acţiunea schimbarea destinaţiei ambarcaţiunilor către alte activităţi
în afara pescuitului
• Solicitantul desfăşoară activitate în domeniul pescuitului comercial în
apele interioare
• Nava a desfăşurat activitate de pescuit în ultimii 2 ani în pescuitul în apele
interioare.
Criterii de prioritizare
1) Menţinerea calităţii şi asigurarea siguranţei produselor;
2) Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă
Criterii de evaluare tehnică şi financiară
Nr. Criterii de evaluare tehnică şi financiară
Punctaj
crt.
1. Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare Maxim 30
şi ale măsurii
Minim 15
În ce măsură contribuie la realizarea obiectivelor specifice
10
ale măsurii
în ce măsură contribuie la menţinerea calităţii şi asigurarea
5
siguranţei produselor
în ce măsură contribuie la creşterea siguranţei la locul de
5
muncă/ şi la îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi a igienei
în ce măsură contribuie la crearea/ menţinerea de noi
5
locuri de munca
în ce măsură contribuie la respectarea sau îmbunătăţirea
3
condiţiilor de mediu, creşterea randamentului energetic
- în ce măsură promovează egalitatea de şanse
2
2
Calitatea şi maturitatea proiectului
40
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3

4

5

Coerenţa documentaţiei tehnico economice,
Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,
Fezabilitatea soluţiei tehnice,
Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului
Calitatea analizei de piaţă (existenţa şi calitatea datelor şi
coerenţa analizei) - dacă este cazul
Buget

5
10
10
5
10

Corelat cu activitatile propuse pentru obtinerea rezultatelor
scontate ( toate costurile au fost incluse si corect împărţite
pe tipuri de cheltuieli şi în concordanţă cu criteriile de
eligibilitate)
raport cost/beneficiu (costurile sunt realiste şi justificate de
rezultatele dorite)
Sustenabilitatea tehnică şi financiară a proiectului
după încetarea finanţării nerambursabile

2.5

operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere tehnic
(durabilitatea investiţiei )
operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere financiar
(profitabilitate şi perioada de recuperare a investiţiei)
Capacitatea beneficiarului pentru implementarea
proiectului
capacitatea financiară
experienţa anterioară de management de proiect
calificarea personalului propus pentru implementarea
proiectului (studii şi experienţă)

5

2.5
10
5
5
15
5
5
5

Punctajul minim pentru a fi contractat un proiect este de 65 de puncte.
Măsura 2.6 Investiţii în procesare şi marketing
Criterii specifice de eligibilitate
• Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili

17
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Mărimea întreprinderii

Micro

Mici

Mijlocii

Număr de angajaţi şi

≤9 Persoane

10 - 49 Persoane

50 - 249 Persoane

Cifră de afaceri anuală netă

< 2 Mil.€

< 10 Mil.€

< 50 Mil.€

şi întreprinderi cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri mai
mică de 200 milioane EURO
• Solicitantul desfăşoară activitate în domeniul de procesare/marketing
produse pescăreşti
• Solicitantul are cel puţin un specialist sau are o persoană cu experienţă în
procesare/marketing produse pescăreşti de cel puţin 5 ani (angajat sau cu
contract de colaborare)
Criterii de prioritizare
1) îmbunătăţirea pieţei locurilor de muncă (crearea de noi locuri de muncă,
crearea şi/sau menţinerea locurilor de muncă pentru femei şi tineri,
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi siguranţa muncitorilor, menţinerea locurilor
de muncă existente);
2) promovarea tehnologiilor noi;
3) promovarea speciilor din producţia autohtonă;
Criterii de evaluare tehnică şi financiară
Nr. Criterii de evaluare tehnică şi financiară
crt.
1. Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare
şi ale măsurii
În ce măsură contribuie la realizarea obiectivelor specifice
ale măsurii
în ce măsură contribuie la crearea/ menţinerea de noi
locuri de muncă
în ce măsură promovează tehnologii noi
În ce măsură promovează speciile din producţia autohtonă

Punctaj
Maxim 30
Minim 15
10
5
5
2
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2

3

4

5

în ce măsură contribuie la respectarea sau îmbunătăţirea
condiţiilor de mediu,
în ce măsură promovează egalitatea de şanse,
Calitatea şi maturitatea proiectului
Coerenţa documentaţiei tehnico economice,
Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,
Fezabilitatea soluţiei tehnice,
Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului
Calitatea analizei de piaţă (existenţa şi calitatea datelor şi
coerenţa analizei)
Buget
Corelat cu activitatile propuse pentru obtinerea rezultatelor
scontate ( toate costurile au fost incluse si corect împărţite
pe tipuri de cheltuieli şi în concordanţă cu criteriile de
eligibilitate)
raport cost beneficiu (costurile sunt realiste şi justificate de
rezultatele dorite
Sustenabilitatea tehnica şi financiara a proiectului
după încetarea finanţării nerambursabile
operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere tehnic
(durabilitatea investiţiei şi perspective comerciale bune
pentru specia de cultură)
operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere financiar
(profitabilitate şi perioada de recuperare a investiţiei)
Capacitatea beneficiarului pentru implementarea
proiectului
capacitatea financiară
experienţa anterioară de management de proiect
calificarea personalului propus pentru implementarea
proiectului (studii şi experienţă)

3
5
40
5
10
10
5
10
5
2.5

2.5
10
5
5
15
5
5
5

Punctajul minim pentru a fi contractat un proiect este de 65 de puncte.
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AXA PRIORITARĂ 3:
MĂSURI DE INTERES PUBLIC
Măsura 3.1. Acţiuni colective
Criterii de eligibilitate
Solicitantul:
• organizaţie de producători recunoscută de autoritatea competentă a
Statului Membru
sau
• organizaţie publică sau semi-publică.
Operaţiunile propuse au în vedere:
1) parteneriatul cu cercetarea; sau
2) pregătirea profesională; sau
3) promovarea asociaţiilor de producători,
competentă a Statului Membru.

recunoscute

de

autoritatea

Criterii de prioritizare
1) Asigurarea calităţii şi trasabilităţii produselor
2) Îmbunătăţirea siguranţei şi a condiţiilor de lucru
3) Îmbunătăţirea calificărilor profesionale
Criterii de evaluare tehnică şi financiară
Nr. Criterii de evaluare tehnică şi financiară
crt.
1.

Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi
ale măsurii
existenţa unui interes comun cu un scopul mai larg decât
măsurile normale luate de întreprinderile private
în ce măsura contribuie la respectarea sau îmbunătăţirea
condiţiilor de mediu,

Punctaj
Maxim 30
minim 15
5
5
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2.

3.

4.

5.

în ce măsura contribuie la asigurarea egalităţii de şanse

5

în ce măsura contribuie la asigurarea calităţii şi trasabilităţii
produselor
în ce măsura contribuie la îmbunătăţirea siguranţei şi a
condiţiilor de lucru
în ce măsură contribuie la îmbunătăţirea calificărilor
profesionale

5

Calitatea şi maturitatea proiectului

5
5
40

Coerenţa documentaţiei,

10

Fezabilitatea soluţiei propuse

10

Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,

10

Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului

10

Buget

5

Corelat cu activitatile propuse pentru obtinerea rezultatelor
scontate ( toate costurile au fost incluse si corect împărţite pe
tipuri de cheltuieli şi în concordanţă cu criteriile de eligibilitate)

2,5

raport cost/beneficiu (costurile sunt realiste şi justificate de
rezultatele dorite)

2,5

Sustenabilitatea tehnica şi financiara

10

operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere tehnic
(operaţiunea se va continua - va avea rezultate şi după
finalizarea proiectului)
operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere financiar
(beneficiarul va putea continua din alte surse activităţile
începute)

5
5

Capacitatea beneficiarului

15

capacitatea financiară

5

experienţa anterioară de management de proiect

5

calificarea personalului propus pentru implementarea
proiectului (studii şi experienţă)

5

Punctajul minim pentru a fi contractat un proiect este de 65 de puncte.
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Măsura 3.2. Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei acvatice
Criterii de eligibilitate
Solicitantul este:
• organizaţie de producători recunoscută de autoritatea competentă a
Statului membru;
sau
• organizaţie publică sau semi-publică implicată în domeniul pescuitului.
Operaţiunile propuse vizează:
1. Construirea sau instalarea facilităţilor statice sau mobile destinate
protecţiei şi dezvoltării faunei şi florei acvatice sau
2. Reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere şi a
rutelor de migraţie pentru speciile migratoare sau;
3. Protecţia şi îmbunătăţirea mediului în cadrul programului NATURA
2000, dacă sunt legate de activităţi de pescuit.
Criterii de evaluare tehnică şi financiară
Nr. Criterii de evaluare tehnică şi financiară
crt.
1.

2.

Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei
prioritare şi ale măsurii

Punctaj
Maxim 30
minim 15

În ce măsură exista un interes comun cu un scopul mai
larg decât măsurile normale luate de întreprinderile
private
în ce măsură contribuie la respectarea sau
îmbunătăţirea condiţiilor de mediu
în ce măsură contribuie la asigurarea egalităţii de şanse

10

în ce măsură promovează noi tehnologii

5

Calitatea şi maturitatea proiectului

40

- Coerenţa documentaţiei,

10

- Fezabilitatea soluţiei propuse

10

10
5
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3.

4.

5.

- Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,

10

- Fezabilitatea calendarului de implementare a
proiectului
Buget

10

- clar (costurile au fost corect împărţite pe tipuri de
cheltuieli şi în concordanţă cu criteriile de eligibilitate) şi
complet (toate costurile sunt incluse pentru
implementarea operaţiunii)

2,5

- raport cost beneficiu (costurile sunt realiste şi
justificate de rezultatele dorite)

2,5

Sustenabilitatea tehnica şi financiara

10

- operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere
tehnic (operaţiunea se va continua - va avea rezultate şi
după finalizarea proiectului)
- operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere
financiar (beneficiarul va putea continua din alte surse
activităţile începute)

5

5

5

Capacitatea beneficiarului

15

- capacitatea financiară

5

- experienţa anterioară de management de proiect

5

- calificarea personalului propus pentru implementarea
proiectului ( studii şi experienţă)

5

Punctajul minim pentru a fi contractat un proiect este de 65 de puncte.
Măsura 3.3 Porturi de pescuit, puncte de debarcare, adăposturi
Criterii de eligibilitate
Solicitantul:
• Organizaţii de producători recunoscute de autoritatea competentă a
Statului Membru;
• Sau companii private,
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• Sau organizaţii publice sau semi-publice.
Operaţiunile propuse se referă la:
1) Modernizarea porturilor de pescuit sau
2) Investiţii în puncte de debarcare sau
3) Construirea sau modernizarea de adăposturi.
Criterii de prioritizare
1) îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă şi de lucru
2) îmbunătăţirea şi protejarea mediului
3) îmbunătăţirea calităţii produselor piscicole
Criterii de evaluare tehnică şi financiară
Nr. Criterii de evaluare tehnică şi financiară
crt.
1.

Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei
prioritare şi ale măsurii
existenţa unui interes comun cu un scopul mai larg
decât măsurile normale luate de întreprinderile private
în ce măsură contribuie la respectarea sau
îmbunătăţirea condiţiilor de mediu
în ce măsură contribuie la asigurarea egalităţii de
şanse
în ce măsură contribuie la promovarea calităţii şi
siguranţei produselor
în ce măsură contribuie la îmbunătăţirea siguranţei şi a
condiţiilor de lucru
în ce măsură promovează noi tehnologii

2.

Punctaj
Maxim 30
minim 15
5
5
5
5
5
5

Calitatea şi maturitatea proiectului

40

Coerenţa documentaţiei,

10

Fezabilitatea soluţiei propuse

10

Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii

10
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3.

4.

5.

Fezabilitatea calendarului de implementare a
proiectului
Buget

10

Corelat cu activitatile propuse pentru obtinerea
rezultatelor scontate ( toate costurile au fost incluse si
corect împărţite pe tipuri de cheltuieli şi în concordanţă
cu criteriile de eligibilitate)

2,5

raport cost/beneficiu (costurile sunt realiste şi justificate
de rezultatele dorite)

2,5

Sustenabilitatea tehnica şi financiara

10

operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere
tehnic (operaţiunea se va continua - va avea rezultate
şi după finalizarea proiectului)
operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere
financiar (beneficiarul va putea continua din alte surse
activităţile începute)

5

Capacitatea beneficiarului

15

capacitatea financiară

5

experienţa anterioară de management de proiect

5

calificarea personalului propus pentru implementarea
proiectului (studii şi experienţă)

5

5

5

Punctajul minim pentru a fi contractat un proiect este de 65 de puncte.
Măsura 3.4

Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare

Criterii de eligibilitate
Solicitantul:
• Organizaţii de producători recunoscute de autoritatea competentă a
Statului Membru;
• Sau companii private;
• Sau organizaţii publice sau semi-publice.
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Operaţiunile propuse se referă la:
1. campanii de promovare a echipamentelor şi procedurilor care contribuie la
îmbunătăţirea calităţii, siguranţei şi trasabilitatea produselor pescăreşti;
2. campanii de promovare regionale, naţionale sau transnaţionale pentru
produsele pescăreşti;
3. Participarea la expoziţii de produse pescăreşti.
Criterii de prioritizare
1. Contribuie la informarea adecvata a consumatorului
2. Trasabilitatea produselor
3. Promovează politica de calitate
4. Denumiri cu origine controlata
5. Promovarea consumului de produse pescăreşti obţinute în urma unor
metode respectoase faţă de mediu;
Criterii de evaluare tehnică şi financiară
Nr.
crt.

Criterii de evaluare tehnică şi financiară

1.

Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare
şi ale măsurii

Maxim 30

În ce măsură contribuie la informarea adecvata a
cetăţeanului
în ce măsură contribuie la respectarea sau îmbunătăţirea
condiţiilor de mediu,
în ce măsură contribuie la asigurarea egalităţii de şanse

5

în ce măsură contribuie la asigurarea trasabilităţii
produselor
În ce măsură sunt promovate produse cu denumire de
origine controlată
în ce măsură contribuie la promovarea produselor cu
calitate certificată

5

Punctaj

minim 15

5
5

5
5
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2.

3.

4.

5.

Calitatea şi maturitatea proiectului

40

Coerenţa documentaţiei,

10

Fezabilitatea soluţiei propuse

10

Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,

10

Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului

10

Buget

5

Corelat cu activitatile propuse pentru obtinerea rezultatelor
scontate ( toate costurile au fost incluse si corect împărţite
pe tipuri de cheltuieli şi în concordanţă cu criteriile de
eligibilitate)

2,5

raport cost beneficiu (costurile sunt realiste şi justificate de
rezultatele dorite)

2,5

Sustenabilitatea tehnica şi financiara

10

operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere tehnic
(operaţiunea se va continua - va avea rezultate şi după
finalizarea proiectului)
operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere financiar
(beneficiarul va putea continua din alte surse activităţile
începute)

5
5

Capacitatea beneficiarului

15

capacitatea financiară

5

experienţa anterioară de management de proiect

5

calificarea personalului propus pentru implementarea
proiectului ( studii şi experienţă)

5

Punctajul minim pentru a fi contractat un proiect este de 65 de puncte.

Măsura 3.5. Proiecte pilot
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Criterii de eligibilitate
Solicitantul:
• Organizaţii de producătoril recunoscute de autoritatea competentă a
Statului Membru;
• Sau companii private;
• Sau organizaţii publice sau semi-publice.
Operaţiuni care vizează:
1. testarea tehnologiilor inovative în domeniu
2. Desfăşurarea de teste asupra planurilor de gestiune şi a planurilor de
alocare a efortului de pescuit;
3. Testarea tipurilor alternative de tehnici de gestionare a pescuitului.
4. Dezvoltarea şi testarea unor metode de îmbunătăţire a selectivităţii
uneltelor de pescuit.
Criterii de selecţie
Criterii de prioritizare
1. Pescuitul de coastă la scară mică.
2. Acvacultura.
3. Pescuitul de coastă
4. Pescuitul în apele interioare.
Criterii de evaluare tehnică şi financiară
Nr.
crt.

Criterii de evaluare tehnică şi financiară

1.

Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi
ale măsurii
În ce măsură exista un interes comun mai larg decât
măsurile normale luate de întreprinderile private
în ce măsură contribuie la respectarea sau îmbunătăţirea
condiţiilor de mediu,

Punctaj
Maxim 30
minim 15
5
5
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2.

3.

4.

5.

în ce măsură contribuie la asigurarea egalităţii de şanse

5

în ce măsură propune o abordare inovativă

10

În ce măsură se adresează domeniilor prioritare (pescuit
artizanal de coasta, etc.)
Calitatea şi maturitatea proiectului

5
40

- Coerenţa documentaţiei,

10

- Fezabilitatea soluţiei propuse

10

- Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,

10

- Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului

10

Buget

5

Corelat cu activitatile propuse pentru obtinerea rezultatelor
scontate ( toate costurile au fost incluse si corect împărţite
pe tipuri de cheltuieli şi în concordanţă cu criteriile de
eligibilitate)

2,5

- raport cost/ beneficiu (costurile sunt realiste şi justificate de
rezultatele dorite)

2,5

Sustenabilitatea tehnica şi financiara

10

- operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere tehnic
(operaţiunea se va continua - va avea rezultate şi după
finalizarea proiectului)
- operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere financiar
(beneficiarul va putea continua din alte surse activităţile
începute)

5

Capacitatea beneficiarului

15

- capacitatea financiară

5

- experienţa anterioară de management de proiect

5

- calificarea personalului propus pentru implementarea
proiectului (studii şi experienţă)

5

5

Punctajul minim pentru a fi contractat un proiect este de 65 de puncte.
AXA PRIORITARĂ 4
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DEZVOLTAREA DURABILĂ A ZONELOR DE PESCUIT
Măsura 4.1. este implementată în doua stadii succesive:
• Sub-măsura 4.1.a - Sprijin pentru constituirea parteneriatelor publice,
private şi proiectarea strategiilor locale integrate. Aceasta sub-măsura
este finanţată din Axa 5 – AT.
• Sub-măsura 4.1.b - Sprijin pentru implementarea strategiilor locale
integrate.
Criteriile de selecţie pentru măsura 4.1 b
Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate
Criterii specifice de eligibilitate
- Solicitantul este un parteneriat constituit din organizaţii publice şi private,
asociaţii şi fundaţii, inclusiv organizaţii pescăreşti, cu condiţia ca partenerii
privaţi să reprezinte cel puţin 50% din numărul total al partenerilor.
- Proiectul se adresează unei zone geografice localizate în Delta Dunării de-a
lungul Coastei Mării Negre sau de-a lungul râurilor, cu o populaţie cuprinsă, în
general, între 10.000 şi 150.000 locuitori. Oraşele cu o populaţie de sub 100.000
de locuitori sunt eligibile. De asemenea, zona trebuie să îndeplinească cel puţin
două din următoarele trei criterii:
- Densitatea populaţiei este mai mică de 50 pers/km2
- Pescuitul este o activitate economică importantă în zonă, dar este în
declin
- Micile comunităţi pescăreşti reprezintă o parte importantă a populaţiei din
zonă
Criterii de prioritizare
 participarea în structura generală a grupului local a partenerilor publici,
privaţi şi organizaţiilor non guvernamentale (ex. Capitalul grupurilor locale)
 reprezentativitatea structurilor de decizie ale grupurilor locale: i) parteneri
privaţi (cel puţin 50%) ii) Organizaţii care reprezintă interesul femeilor iii)
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organizaţii care reprezintă interesul persoanelor tinere şi iv) organizaţii
care reprezintă pescarii, v) alţi actori relevanţi la nivelul zonei.
 fezabilitatea parteneriatului şi a mecanismelor de decizie ale grupurilor
locale i) experienţă anterioară de colaborare a partenerilor ii) mecanisme
clare şi suple de luare a deciziilor.
Criterii de evaluare tehnică şi financiară a proiectului
Nr. Criterii de evaluare tehnică şi financiară
crt.
1 Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare
şi ale măsurii
În ce măsură este important sectorul pescăresc în zona
pentru care s-a elaborat strategia integrată (Gradul de
angajare în sectorul piscicol; Evoluţia pieţei forţei de
muncă în sectorul pescăresc din zona respectivă;
Cota/rata micilor organizaţii de pescari din numărul total al
populaţiei din zona respectivă).
În ce măsură zona pentru care s-a elaborat strategia este
coerentă din punct de vedere geografic, economic şi
social.
În ce măsură este realizată masa critică a populaţiei de
zonă.
În ce măsură este afectată zona prin schimbările propuse
în sectorul pescăresc
2 Structura grupurilor locale
În ce măsură grupul local este reprezentativ pentru zona
propusa şi echilibrat. (Participarea partenerilor publici,
partenerilor privaţi şi organizaţiilor non guvernamentale în
structura generală conform specificului local)
În ce măsură este asigurată reprezentativitatea în
organizaţiile de decizie ale grupurilor locale:
i) parteneri privaţi (cel puţin 50%)
ii) organizaţii care reprezintă interesul femeilor
iii) organizaţii care reprezintă interesul persoanelor
tinere
iv) organizaţii care reprezintă pescarii,

Punctaj
Maxim 20
Minim 12
5

5
5
5
10
5

5
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3

4

v) alţi actori relevanţi la nivelul zonei.
Capacitatea grupurilor locale
Capacitatea financiară a partenerilor din GL pe ultimii
3 ani
În ce măsură partenerii din GL au capacitate financiară în
timpul ultimilor 3 ani şi în ce măsură au capacitatea de a
mobiliza cofinanţarea necesară.
Capacitatea tehnică
În ce măsură partenerii au infrastructura şi personalul
necesar îndeplinirii sarcinilor desemnate lor şi dacă au
experienţă anterioară cu proceduri similare sau instruiri
adecvate.
Capacitatea administrativă
În ce măsură au fost prevăzute / explicate în strategie:
i) diferenţierea clară a rolurilor şi responsabilităţilor
membrilor GL
ii) definirea logică şi clară a structurii executive a GL
iii) capacitate de susţinere a proceselor participative de
dezvoltare locală
iv) experienţa anterioară in elaborarea de documente si
gestionarea cererilor de oferta de proiecte
v) proceduri simple şi clare de funcţionare
Calitatea strategiilor locale
Descrierea situaţiei existente
În ce măsură strategia descrie cu claritate natura
problemelor şi a principalelor provocări cu care se
confruntă zona
Relevanţa strategiei propuse pentru nevoile zonei

30
5

10

15

40
5

10

În ce măsură abordarea teritorială a strategiei este „de jos
în sus”, integrat şi multi-sectorial, consistent cu nevoile
zonei piscicole.
Fezabilitatea de planului de acţiuni
În ce măsură planul de activităţi propus este în
concordanţă cu obiectivele propuse şi rezultatele aşteptate
şi realist pentru resursele umane disponibile.
Planul financiar

10

10
32

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia Generală Pescuit
Autoritate de Management pentru POP

Se evaluează:
 Balanţa alocării de fonduri între măsuri
 Procentul operaţiunilor private (marea majoritate a
operaţiunilor trebuie să fie conduse de sectorul
privat)
 Corelarea bugetului propus cu rezultatele estimate.
Profitabilitatea si sustenabilitatea operaţiunilor
În ce măsură este capabilă implementarea strategiei să
producă valoare adăugată (creare de locuri de munca,
diversificarea activităţilor economice, creşterea
competitivităţii întreprinderilor, etc.) şi sustenabilitate.

5

Punctajul minim pentru a fi contractat un proiect este de 65 de puncte.
Măsura 4.2 Sprijinul pentru acţiunile de cooperare în desfăşurare
Criterii de eligibilitate
- Aplicantul este un Grup Local selectat în cadrul măsurii 4.1.
Nr.
crt.
1

Criterii de selecţie
Capacitatea grupurilor locale
Capacitatea financiară
În ce măsură grupurile locale au capacitatea financiară să
mobilizeze cofinanţarea necesară.
Capacitatea tehnică
În ce măsură grupurile locale:
i) au infrastructura şi personalul necesar îndeplinirii
acţiunilor de cooperare
ii) au experienţă anterioară în realizarea de acţiuni similare
sau instruiri ale partenerilor grupurilor locale / a
personalul implicat în implementarea acestor operaţiuni.
Capacitatea administrativă
În ce măsură grupurile locale au capacitatea privind:
 structura sistemului (relaţia organizaţională dintre

Punctaj
30
10
10
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2.

grupurile implicate în implementarea acţiunilor de
cooperare);
 alocarea clară a sarcinilor pentru fiecare grup implicat în
implementarea operaţiunilor;
 procedurile de auditare;
 evaluarea şi monitorizarea acordurilor.
Calitatea acţiunilor de cooperare
Relevanta operaţiunii
În ce măsură operaţiunea răspunde nevoilor specifice ale
GL participante, similitudinea problemelor, existenta unor
bune practici care pot fi transferate, etc.
Descrierea operaţiunii.
În ce măsură este clară operaţiunea din punct de vedere
tehnic şi operaţional.
Metodologia
În ce măsură metodologia contribuie la atingerea
obiectivelor proiectului.
Fezabilitatea
calendarului
de
implementare
a
operaţiunii
În ce măsură calendarul de implementare propus este
fezabil şi realist.
Planul financiar realist în relaţie cu aspectele fizice ale
operaţiunii.
În ce măsură:
 planul financiar propus este complet (sunt incluse toate
costurile pentru implementarea operaţiunii);
 toate costurile incluse sunt realiste
 costurile operaţiunii au fost atribuite tipului relevant de
cheltuială în baza legilor eligibilităţii.
Profitabilitatea şi sustenabilitatea operaţiunilor.
În ce măsură pot operaţiunile de cooperare să producă
valoare adăugată şi sustenabilitate.

10

70
15

15
10
10

10

10

Punctajul minim pentru a fi contractat un proiect este de 65 de puncte.
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AXA PRIORITARĂ 5:
ASISTENŢA TEHNICĂ
Axa 5 . Măsura 5.1. Asistență Tehnică
Criterii de selecţie
Nr.
crt.
1

2

3

4

Criterii de selecţie pentru evaluarea operaţiunilor
Obiectivele operaţiunilor.
În ce măsură operaţiunile servesc pentru pregătirea,
monitorizarea, administrarea şi suportul tehnic, evaluarea
şi auditul necesar pentru implementarea Regulamentului
1198/2006.
Descrierea operaţiunii.
În ce măsură descrierea operaţiunii este completă şi clară,
referitor la:
i) aspectele tehnice;
ii) aspectele operaţionale.
Calendar realist de implementare a operaţiunii
În ce măsură este calendarul realist în baza:
i) aspectelor fizice ale operaţiunii;
ii) aspectelor operaţionale.
Planul financiar realist in relaţie cu aspectele fizice ale
operaţiunii.
În ce măsură:
 planul financiar propus este complet (sunt incluse toate
costurile pentru implementarea operaţiunii);
 toate costurile incluse sunt realiste;
 costurile operaţiunilor au fost atribuite tipului de
cheltuiala corespunzător in baza regulilor eligibilităţii.

Punctaj
25

25

25

25

Punctajul minim pentru a fi contractat un proiect este de 65 de puncte.
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Măsura 5.2. AT pentru constituirea parteneriatelor public-privat şi
proiectarea strategiilor locale integrate.
Sprijin pentru constituirea parteneriatelor public-privat şi proiectarea strategiilor
locale integrate
Criterii specifice de eligibilitate
- Solicitantul este o organizaţie publică sau o organizaţie privată care a fost
desemnată de ceilalţi parteneri pentru implementarea proiectului (constituirea
parteneriatului şi pentru elaborarea strategiei locale). Solicitantul şi partenerii pot
fi:
 Din sectorul public (administraţie publică, locală sau judeţeană, servicii
publice, etc.);
 Din sectorul privat (comercial, financiar, agricol, organizaţii de
întreprinzători, societăţi de furnizare a serviciilor comunale, etc. );
 Din cadrul societăţii civile (organizaţii non-profit, asociaţii, fundaţii,
persoane fizice, grupuri de persoane neînregistrate oficial, etc.).
Criterii de evaluare tehnică şi financiară a proiectului
Nr. Criterii de evaluare tehnică şi financiară
Punctaj
crt.
1. Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare Maxim 30
şi ale măsurii
Minim 20
În ce măsură Proiectul propus contribuie la realizarea
10
obiectivelor specifice ale măsurii
În ce măsură zona propusă este coerentă din punct de
10
vedere geografic, economic şi social
În ce măsură Proiectul atinge o masa critică a populaţiei
5
din zona propusă
În ce măsură se promovează egalitatea de şanse
5
2 Evaluarea parteneriatului
30
În ce măsură parteneriatul propus este reprezentativ şi
5
echilibrat (peste 50% din sectorul privat)
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3

4

În ce măsură sunt implicaţi în parteneriat mari actori din
sectorul privat şi organizaţii din zona
În ce măsură sunt reprezentate comunităţile pescăreşti în
constituirea grupului local
În ce măsură există experienţă anterioară relevanta a
partenerilor ( proiecte anterioare de parteneriat, elaborare,
implementare de strategii de dezvoltare)
In ce măsură parteneriatul propus are capacitate
financiara pentru gestionarea proiectului
În ce măsură parteneriatul propus are capacitate
managerială (personal, echipament tehnic şi capacitate de
administrare a bugetului pentru acţiunile propuse).
Buget
În ce măsură este bugetul clar (costurile au fost corect
împărţite pe tipuri de cheltuieli şi în concordanţă cu
criteriile de eligibilitate) şi complet (toate costurile
necesare pentru implementarea operaţiunii sunt incluse)
În ce măsură costurile sunt realiste şi justificate de
rezultatele dorite (raport cost / beneficiu)
Calitatea planului de acţiune
În ce măsură activităţile propuse sunt clare şi fezabile
În ce măsură calendarul de implementare a proiectului
este realist
În ce măsură activităţile propuse sunt adecvate şi
compatibile cu obiectivele şi rezultatele aşteptate
În ce măsură activităţile proiectului includ toţi partenerii din
cadrul grupului local propus

5
5
5
5
5
10
5

5
30
5
10
10
5

Punctajul minim pentru a fi contractat un proiect este de 75 de puncte.
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